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aquest problema no ha de ser un
argument per no resoldre el de la
seguretat diària.
És més, des del meu punt de

vista, no són problemes contra-
dictoris. És a dir, la solució d’un
implica l’empitjorament de l’al-
tre. De manera que la llei ha de
ser que ningú no pugui anar en-
lloc amb la cara totalment ni par-
cialment tapada. Ja sigui amb
burca, nicab, passamuntanyes o
cascos de moto.

MONTSERRAT LLUVERAS
Subscriptora
L’Hospitalet

m Cultura e igualdad
m Estoy de acuerdo con la pro-
hibición del burka en espacios pú-
blicos porque no quiero que se
normalice una prenda que en ab-
soluto puede considerarse una
forma de vestir. Pero me molesta
el argumento de la seguridad por
varios motivos:
Primero, estigmatiza a quien

lo utiliza, omitiendo la responsa-
bilidad de su entorno familiar y
cultural. Segundo, es muy fácil
de rebatir y da cabida a argumen-
tos como su comparación con un
casco demoto, cuando es eviden-

te que las connotaciones son
muy distintas. Y finalmente, elu-
de el que debería ser un debate
mucho más profundo sobre los
límites entre los derechos indivi-
duales y el relativismo cultural.
Un argumentomás contunden-

te y menos confuso sería el de la
preservación de la igualdad
como un principio inalienable de
nuestra cultura. ¿Por qué será
que recurrimos a toda clase de
eufemismos para evitarlo?
Seguramente porque eso nos

obligaría a revisar otras tantas
prácticas, omisiones y creencias
que demuestran que no lo defen-
demos como tal.

LAURA DE CARALT
Barcelona

m Josep Maria Flotats
m En referencia a la noticia
publicada sobre Josep Maria
Flotats (“LaGeneralitat se discul-
pa con el actor”, Cultura,
17/VII/2013), quiero mostrar
todonuestro agradecimiento a es-
te gran señor del teatro.
Aunque todos estos años le se-

guimos tanto enMadrid como en
Barcelona, su regreso al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) es,
sin duda, la noticia cultural del
año, consecuencia de su inteligen-
cia, grandeza y magnanimidad,
demostradas a lo largo de toda su
carrera.
Esperamos con avidez la pro-

gramación.
ROSER BARTUMEU
Suscriptora
Sant Feliu de Guíxols

m Falta de serveis
m Barcelona gaudeix el mes de
juliol d’un panorama cultural i de
lleure inigualable per a les nits
d’estiu. Malauradament, sembla
que els càrrecs municipals no
han tingut en compte les necessi-
tats que requereixen. Un amic
meu m’explicava l’altre dia com
la majoria dels assistents a l’es-
pectacle Puz/zle, el dilluns 15 al
Teatre Grec, van haver de mar-
xar a corre-cuita, quan tot just
els actors sortien a saludar.
Elmotiu de la sevamarxa fugis-

sera era l’horari del transport pú-
blic, que entre setmana finalitza
a les 12 de la nit. Al meu enten-
dre, si es planeja un esdeveni-
ment culturalment tan important
per a Barcelona com és el Festi-
val Grec, s’haurien de preveure
una sèrie de serveis per facilitar-
ne l’accés. A qui hem de reclamar
una ciutat més ben preparada en
aquest sentit?

HELENA PUJOL BECH
Barcelona

Màrius Serra

Lavidaés
unatómbola

L
a loteria espanyola fa 250 anys. El primer
sorteig es va fer en 1763 amb el nomde Lote-
ría Real. Va consistir en l’extracció de cinc
boletes d’una bossa on n’hi havia noranta.

Per això ara d’aquesta modalitat se’n diu la Primitiva.
El tràfic de somnis relacionats amb el déu Atzar ha
viscut una evolució notable. La loteria actual va néi-
xer l’any de la Pepa, el 1812, i la famosa Quiniela de
l’1X2 el 1946, aprofitant l’auge del futbol, que encara
dura. La qüestió és que els responsables de Loterías y
Apuestas del Estado impulsen ara una campanyamolt
narrativa (segur que els responsables de l’agència
McCann parlaran de story-telling, en el seu castellà
castís) centrada en l’entranyable figura d’un col·leccio-
nista de bitllets de loteria. L’home viatja en tren amb
un àlbum i aprofita cadascuna de les peces de la seva
col·lecció per explicar una història. Així, el bitllet de
1763 permet que un pescador es compri un vaixell i
esdevingui explorador, el de 1837 la creació d’un gran
zoo, amb el bitllet de 1870 una camperola munta un
hostal on convida tothom, el de 1911 impulsa un pilot a
guanyar la cursa d’Indianapolis i amb el de 1986 un
jove emprenedor inventa unes sabatilles esportives
fantàstiques. La idea és que la loteria ens permet com-
plir els somnis. En temps de crisi és una idea potent.
Una sortida com la del gruista a l’atur que va guanyar
més d’un milió i mig d’euros al Pasapalabra la setma-
na passada. És atractiu però malament rai si ens hem
de refiar dels cops de sort per encarar el futur.
L’any 1886 Jules Verne va publicarUn billet de lote-

rie, una rocambolesca
novel·leta per entre-
gues que explora aques-
ta idea. Unpescador no-
ruec que es vol casar
compra un bitllet de lo-
teria abans d’anar a fer
temporada a Terrano-
va. Verne inventa mil
desgràcies (naufragi, es-
tafes diverses, hipote-
ca, usurers, ruïna: tot
molt actual, ja ho ve-
uen) fins arribar a un fi-

nal apoteòsicament feliç, amb retrobament dels ena-
morats i bitllet de loteria premiat inclosos. Als supers-
ticiosos els agradarà saber que el número de la no-
vel·la era el 9.672. El dramaturg Ignasi Iglésias, en can-
vi, va triar el número 10.341 com a detonant de Les
garses (1906), un drama en el qual treure la grossa al
sorteig de loteria esdevé un veritable malson per a la
família agraciada. Iglésias contraposava el diner fàcil
a l’esforç i lloava la qualitat redemptora del treball. És
obvi que a l’Espanya de Bárcenas el relat de Verne ven
molt més que el d’Iglésias, i per això la campanya de
McCann és bona. Només hi grinyola un petit detall.
Els bitllets premiats no acostumen a acabar enganxats
a l’àlbum de cap col·leccionista. Normalment només
es col·leccionen els que no han tocat.
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Canaletes i Escribà

Una joiamodernista

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m Després de l’enderrocament de les muralles de Barce-
lona, a la rambla de Canaletes, baixant pel tram dret des
de plaça Catalunya, s’hi va instal·lar una font anomenada
font de Canaletes, les aigües de la qual procedien de
Montcada. Aquestes aigües aviat van adquirir fama per
la puresa i sabor que tenien. Fins a tal punt que la reina
Maria Cristina de Borbó durant la seva visita el dia
20 de maig de 1888 amb motiu de l’Exposició Universal
va voler provar-les. Hi ha una llegenda que diu que com
no quedava bé beure directament de la canella les autori-
tats van servir l’aigua en un porró. D’altra banda, quan
vaig a comprar a la pastisseria Escribà, a la Rambla, 83,
em sorprèn el mobiliari i la decoració interior, que no
són propis de l’activitat comercial. A l’interior hi ha una
imatge a una cantonada, i en la façana exterior hi ha un
relleu d’una dona amb un grilló d’espigues. Em pot
aclarir el senyor Permanyer si és certa la llegenda sobre
l’aigua servida en porró a la reina? I per què la façana
exterior i el mobiliari interior de la pastisseria no guar-
den relació amb la seva activitat comercial?

JOSEP TORNÉ I VIDAL
Barcelona

m Per evitar que la reina regent hagués de beure en
una posició gens elegant, es va optar per oferir-li l’ajut
d’un porró de cristall. Ho certifica J. M. Riutort, al seu
llibre sobre les fonts. D’altra banda, Francesc Figueras,
fideuer i semoler, a més d’introductor de les tallarines,
va obrir el 1820 una botiga d’alimentació i ultramarins.
El 1842 va traslladar l’establiment a la Rambla. Jaume
Figueras, el seu fill, va encarregar el 1902 la renovació
modernista, executada per diversos artesans sota la direc-
ció del decorador i pintor Antoni Ros i Güell. El 1986 el
pastisser Escribà va salvar i va dignificar la delicada joia
modernista. La mare de Jaume Figueras, Maria Sagués
Molins, en quedar vídua va comprar Bellesguard, on
Gaudí li va projectar la magnífica torre d’encertada evo-
cació medievalista.

LLUÍS PERMANYER
Cronista de Barcelona

El plantejament
és atractiu, però
malament rai si
ens hem de refiar
dels cops de sort
a la loteria per
encarar el futur
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